
 

 
 
 

AVISO DE REGATA  
XXXV CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE OPTIMIST 

15/11 À 25/11/2007 
LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

ORGANIZAÇÃO: Clube Naval Piraquê (CNP) 
 

1. REGRAS  
1.1 As regatas serão governadas pelas regras, tais como enumeradas nas Definições 
das Regras de Regata a Vela da ISAF 2005/2008 e pelo Regulamento Geral da ABCO. 
1.2 Os barcos não serão eximidos de apresentar a bandeira vermelha, indicadora da 
intenção de protestar, alterando a regra 61.1 (a) da ISAF 
1.3.Para as Regatas de Equipe serão utilizadas as Regras de Regatas a Vela - Apêndice 
D (ISAF).  
2. PROPAGANDA 
O Campeonato é classificado como um evento da categoria “C”, de acordo com o 
Apêndice 1, Regulamento 20 das Regras da ISAF.  
3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES 
3.1. O campeonato será aberto a todos os barcos/velejadores da Classe Optimist 
(veteranos e estreantes). Os velejadores não poderão ter a data de nascimento 
anterior ao ano de 1992 e deverão estar filiados na FEVERJ, na ABCO e na 
Coordenação Estadual e para o caso de velejadores visitantes na federação do seu 
estado. 
3.2. Os barcos e velejadores elegíveis deverão se inscrever na Secretaria do 
Campeonato, no CNP, no período de 10 à 14 de novembro de 2007, nos horários 
discriminados no programa do campeonato, mediante o preenchimento da “Ficha de 
Inscrição” e apresentação dos documentos constantes dos itens 3.4.1 à 3.4.5.  
3.3 – Conforme acertado com a Coordenação Estadual da classe, as flotilhas poderão 
optar por fazer uma inscrição conjunta pelo respectivo capitão, o qual ficará 
responsável por apresentar para cada velejador e respectivo barco, a “Ficha de 
Inscrição” c/ a autorização do responsável e demais documentos e comprovantes de 
pagamento discriminados no item 3.4. Esta forma de inscrição somente poderá ser 
realizada no período de 01 à 07/11/07 na secretaria náutica do CNP no horário de 
08:00 às 17:00h. 
3.4. Os seguintes documentos serão necessários para a inscrição: 



 

3.4.1. Ficha de Inscrição c/ autorização do responsável;  
3.4.2. Cópia da Certidão de Nascimento do timoneiro;  
3.4.3. Comprovante de pagamento da anuidade da FEVERJ 2007. Para os velejadores 
visitantes de outros estados, o comprovante deverá ser da federação de vela do 
respectivo estado;  
3.4.4. Comprovação de pagamento das anuidades da ABCO e da Coordenação 
Estadual; e  
3.4.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição – R$ 100,00 por barco na 
tesouraria do CNP. 
3.5. Somente serão confirmadas as inscrições dos barcos/velejadores sem pendências 
nos documentos/comprovações de pagamento exigidos nos itens 3.4.1 a 3.4.5, e sem 
pendências na medição, o que será comprovado pela Folha de Medição aprovada e 
assinada pelo medidor chefe;   
4. PROGRAMA 
4.1. A programação será a seguinte: 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
10/11 - sábado 09:00 às  13:00h Inscrições e medição p/ CNC e PCSF 
10/11 - sábado 14:00 às 18:00h Inscrições e medição p/ ICB e RYC 
11/11 - domingo 09:00 às 13:00h Inscrições e medição p/  CC e CNP 
11/11 - domingo 14:00 às 18:00h Inscrições e medição p/ ICRJ 
13/11 - terça 13:00h às 19:00h Inscrições e medição p/ BVC, ICAB, ICJG, 

CRG, JIC, ICI, projetos sociais de vela e 
demais clubes  

14/11 - quarta 13:00h às 19:00h Inscrições e medição p/visitantes de 
outros estados + medições em atraso + 

acerto de pendências 
15/11 - quinta 10:00h 

 
11:00h 
14:00h 

Cerimônia de Abertura na praça da 
Bandeira 

Reunião de Timoneiros no Cine -Teatro 
Sinal de atenção p/ primeira regata do dia 

16/11 - sexta 10:00h Sinal de atenção p/ primeira regata do dia 
17/11 - sábado 10:00h Sinal de atenção p/ primeira regata do dia 
18/11 - domingo 09:00h Reunião de timoneiros da regata de 

equipes no salão Chalana 
18/11 - domingo 10:00h Sinal de atenção p/ primeira regata de 

equipe do dia 
19/11 - segunda 10:00h Sinal de atenção p/ primeira regata do dia 
20/11 - terça 10:00h Sinal de atenção p/ primeira regata do dia 
22/11 – quinta 19:00h Cerimônia de premiação e coquetel de 

confraternização (caso o último dia de 
regata seja 20/11). Local: salão Capitânea 

24/11 – sábado 14:00h Dia reserva p/ regatas de validação 
25/11 - domingo 10:00h Dia reserva p/ regatas de validação 
29/11 - quinta 19:00h Cerimônia de encerramento (caso o último 

dia de regata seja 24 ou 25/11) 
Local: Salão Capitânea  

4.2. As flotilhas deverão se programar para a chegada dos barcos no CNP a partir da 
véspera do dia programado para sua medição. 



 

4.3. Número de regatas programadas:  
4.3.1.Veteranos - 12 regatas e Estreantes - 8 regatas 
4.3.2. Regatas por dia: serão realizadas no máximo de quatro. 
4.4. Só haverá regata nos dias 24 e 25 de novembro de 2007 se não tiverem sido 
completadas 5 regatas até 20/11/07 para validar a série.  
4.5. O horário programado para o sinal de atenção da primeira regata de cada dia será 
às 10:00, exceto no dia 15 , que será as 14:00h 
4.6. A retirada dos barcos do clube deverá ocorrer até o dia seguinte do término das 
regatas do campeonato. Para eventuais necessidades de prorrogação deverá ser obtida 
autorização na secretaria náutica do CNP.   
5 – MEDIÇÃO 
5.1 Cada barco deverá ter o número ISAF corretamente associado ao numeral, 
conforme registro da ABCO. Antes do campeonato haverá medição da mastreação, 
leme, bolina e casco, com exceção do material que apresente o selo, e da vela que 
apresente o carimbo e a assinatura do medidor, comprovando que o mesmo foi medido 
durante o Campeonato Brasileiro de 2007, a não ser que o medidor chefe decida de 
outra forma. Obrigatoriamente nesta fase, será realizada a vistoria dos itens de 
segurança de todos os barcos. Em qualquer caso, a aprovação na medição para validar 
a inscrição, ficará condicionada à assinatura do medidor nas fichas de medição.  
Todos velejadores deverão cumprir o programa de medição nos dias e horários, 
conforme o programa constante do item 4 deste AR.   
 5.2 Durante o campeonato poderá haver inspeção de medição dos itens da regra da 
classe dentro d’água. Deve-se estar atento a todos os itens, pois serão rigorosamente 
verificados; 
5.3 Cada item de medição e segurança inspecionado na água durante os dias de 
regata  que não estiverem de acordo com as regras será punido com 5 pontos, isso 
altera as regras 35 e A4;  
5.4 Os competidores poderão usar somente um casco, uma bolina, um leme (com cana 
e extensão), um mastro, uma retranca, uma espicha e uma vela durante o 
campeonato. Essas partes do equipamento serão medidas conforme os regulamentos 
de medição, e aprovados de forma a estar de acordo com as Regras da Classe e o 
Comitê de Medição;  
5.5 A substituição de um equipamento danificado poderá ser feito desde que:  

• O equipamento danificado tenha sido checado pelo Comitê de Medição.  
• O equipamento substituído seja apresentado para medição ao Comitê de 

Medição após as regatas do dia.  
• Tal substituição deverá ser aprovada pela Comissão de Regatas.  

5.6. Os velejadores da categoria ESTREANTE deverão ser identificados por uma 
bandeira da cor verde de no mínimo 12 cm. por 18 cm., fixada na extremidade da 
retranca.  
5.7. Somente poderão se habilitar à fase da medição, os barcos dos velejadores que 
tenham cumprido integralmente o item 3.4 deste AR. Não serão medidos barcos com 
pendências da  referida documentação e de pagamenntos.  
6. INSTRUÇÕES DE REGATA 
Estarão à disposição dos competidores na Secretaria do Campeonato e serão 
entregues no ato da entrega da Ficha de Inscrição e demais documentos. 
7- LOCAL DO EVENTO 
As regatas serão disputadas na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
8- PERCURSOS 
Os percursos a serem seguidos, serão como descritos nas Instruções de Regatas. 



 

 As categorias de veteranos e estreantes terão largadas e percursos diferentes, 
conforme previsto nas Regras da Classe. 
9. SISTEMA DE PUNIÇÃO:  
Será aplicado o Apêndice P – Punição imediata por infração à Regra 42. O item P2.3 é 
alterado de forma que todas as penalidades aplicadas após segundo protesto, valerá a 
penalidade do item P2.2. 
10. PONTUAÇÂO:  
10.1 OPTIMIST VETERANO  
a) É requerido que 5 (cinco) regatas sejam completadas para que se constitua a série.  
b) Quando menos de 6 (seis) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 
na série será a soma de suas pontuações de cada regata.  
c) Quando de 6 (seis) a 9 (nove) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 
barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior 
resultado.  
d) Quando 10 (dez) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 
na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seus 2 (dois) 
piores resultado. 
 

10.2 OPTIMIST ESTREANTE: 
a) É requerido que 4 (quatro) regatas sejam completadas para que se constitua a 
série.  
b) Quando menos de 5 (cinco) regatas tiverem sido completadas, a pontuação do 
barco na série será a soma de suas pontuações de cada regata.  
c) Quando 5 (cinco) ou mais regatas tiverem sido completadas, a pontuação do barco 
na série será a soma de suas pontuações de cada regata, excluindo-se seu pior 
resultado. 
10.3. Caso o número de veteranos inscritos ultrapasse a 80 (oitenta), haverá divisão 
da flotilha em 04 grupos conforme o campeonato brasileiro de 2007 e seguindo a 
ordem de classificação naquele, com os que não participaram do brasileiro sendo 
adicionados conforme a ordem de inscrição. 
11 – BARCOS DE APOIO 
Os barcos de apoio serão identificados com bandeiras numeradas que serão 
distribuídas pela autoridade organizadora mediante pedido da flotilha/clube interessado 
até 04/11/07. Os barcos de apoio só poderão ser conduzidos por pessoas com a devida 
habilitação conforme as normas da CPRJ e da DPC e estarão limitados na proporção de 
um barco para cada 10 optimists inscritos. 
Quando em terra, deverão ser guardados  na área designada “Área de apoio” e quando 
na água e atracados, deverão ser amarrados nos cunhos designados para cada flotilha.  
12. LOCAL DE PERMANÊNCIA/RESTRIÇÕES À RETIRADA 
Os barcos, mastreações, lemes, bolinas, velas e demais accessórios não poderão ser 
retirados do Clube Naval Piraquê após a realização da medição, permanecendo nos 
locais determinados  pela organização do campeonato até o término do mesmo. As 
carretas de encalhe  dos barcos devem estar  identificadas com nome e numeral do 
barco e o clube do mesmo. 
13. PRÊMIOS 
Serão concedidos de forma cumulativa os seguintes prêmios: 
Veteranos:  
Geral 1º ao 5º lugares 
Juvenil 1º ao 3º lugares 
Infantil 1º ao 3º lugares 



 

Mirim 1º ao 3º lugares 
Feminino juvenil 1º ao 3º lugares 
Feminino infantil 1º ao 3º lugares 
Feminino mirim 1º ao 3º lugares 
Visitante de outros estados 1º ao 3º lugares 
Estreantes:  
Geral 1º ao 5º lugares 
Juvenil 1º ao 3º lugares 
Infantil 1º ao 3º lugares 
Mirim 1º ao 3º lugares 
Feminino juvenil 1º ao 3º lugares 
Feminino infantil 1º ao 3º lugares 
Feminino mirim 1º ao 3º lugares 
Visitante de outros estados 1º ao 3º lugares 
Equipes 1º ao 3º lugares 
Flotilha A melhor 
14 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 Os competidores competem a seu próprio risco e responsabilidade. As autoridades 
organizadoras, instituições, organizações e indivíduos envolvidos com a organização 
das regatas, não aceitam qualquer responsabilidade por perdas e danos que possam 
ocorrer a pessoas ou propriedades, tanto em terra quanto a bordo, como conseqüência 
da participação no evento. 
15- INFORMAÇÕES  
Para maiores informações entrar em contato com:  
Clube Naval Piraquê – Av. Borges de Medeiros 2.364. Lagoa. 
Telefones: (21) 3077-6000 ramais 227/252 Fax: (21)2274-1692 
E-mail da Secretaria Náutica:  estadual.opt2007@piraque.org.br 
Site: www.piraque.com.br 
Secretaria Náutica: contato c/ Sra. Amanda 
 
ANEXO: Modelo da Ficha de Inscrição 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 
 

 


